FORMULARI DE SOL·LICITUD
ACTIVITATS ESPORTIVES, CULTURALS, EDUCATIVES I DE LLEURE
FILMACIONS I SESSIONS FOTOGRÀFIQUES.
Destinatari de la sol·licitud
Destinatari

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Adreça

Masia de Can Comas. Camí de la Ribera, s/n Apartat de correus,76 08820 el Prat de Llobregat

Dades empresa/entitat o persona sol·licitant
Sol·licitant

DNI/NIF-CIF

Domicili (carrer, plaça)

Núm.

Població

Responsable de l’activitat

Telèfon mòbil

Dades de l’activitat
Nom de l’activitat:

Tipus d’activitat:

Activitat competitiva**

Activitat no competitiva

Parc/s on es desenvoluparà:

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
Data de realització de l’activitat:
Horari d’inici de l’activitat:
Horari de finalització:
Nombre previst de participants i/o assistents:
Nombre i característiques dels vehicles d’assistència:

Punts i instal·lacions de suport, avituallament i control:

Necessitats específiques d’accés i estacionament:

Descripció de l’itinerari o localització de l’activitat (mapa adjunt):

CP

Telèfon

Correu electrònic

Descripció de l’activitat:

Documentació que s’adjunta:

Altres necessitats:

Observacions:

Si us plau emplenin tots els camps. Si no corresponen a la seva activitat, posin-hi NO.
Si us plau, si emplenen les dades a mà, facin-ho amb lletra ben clara.
Utilitzin l’apartat d’observacions per tal d’indicar aquells aspectes no recollits als apartats anteriors, que considerin importants.
Per poder tramitar les autoritzacions de les filmacions subjectes a taxes s’haurà d’aportar la fotocòpia del NIF del responsable
de fer el pagament de la taxa.

Signatura
A ..............................................., ........ de ..........................de 20....

La Diputació de Barcelona (amb adreça postal a la Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona) tractarà les dades personals
d’aquesta sol·licitud exclusivament per al registre de les persones i entitats que tramiten autoritzacions i informes preceptius.
S’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automàtic de gestió del registre
d’entrada i sortida amb el codi (SIGEP_). Així, mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els temes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de la Diputació
de Barcelona o de qualsevol dels consorcis de gestió dels parcs de la xarxa.
** Totes les activitats en què es controla el temps dels participants, existeix una classificació (i/o s’identifiquen guanyadors) i/o
els participants s’identifiquen amb dorsal o pitrall numerat.

